
BIJLAGE B. I

REGLEMENT
OP DE

BIBLIOTHEEK
DER

Nederlandsche Entomologische Vereeniging.

Art, I.

Volgens Art. 48 der Wet bevat de bibliotheek der

Nederlandsche Entomologische Vereeniging twee boeken-

verzamelingen :

1°. de oorspronkelijke bibliotheek, door de Vereeniging

bijeengebracht, en

2°. de bibliotheek van wijlen den Heer H. Hartogh Heys

VAN DE Lier, bij overeenkomst van den iS'^^" Juni

1870 door nu wijlen Mevrouw de Weduwe HartoGH
Heys van de Lier, geb. Snoeck, aan de Vereeniging

geschonken.

De bepalingen van dit Reglement zijn op beide toepasselijk.

Art. 2.

De stempeling der boeken, overeenkomstig Art. 33 der

Wet, geschiedt, voor zooveel betreft de bibliotheek, hiervoren

onder Art. i, 1°. bedoeld, met den stempel der Nederlandsche

Entomologische Vereeniging, en voor die onder Art. i, 2°.

bedoeld, met den stempel ,, Hartogh Heys van de Lier".

Art. 3.

Toegang tot en gebruik van de bibliotheek wordt alleen

vergund aan de leden en begunstigers der Vereeniging.

Zoolang de nu geldende overeenkomst omtrent de huis-

vesting der bibliotheek met de Koninklijke Vereeniging

,,Het Koloniaal Instituut" van kracht is, kunnen ook niet-

leden de boeken der Nederlandsche Entomologische Ver-

eeniging in de leeszaal van dit Instituut raadplegen.



Art. 4.

De gedrukte Catalogus van de bibliotheek wordt, tegen

een door het Bestuur vastgestelden prijs, verkrijgbaar gesteld
;

voor leden en begunstigers tegen een gereduceerden prijs.

Art. 5.

Behoudens de bepaling bij alinea i van Art. 45 der Wet,

kunnen de boeken, doch uitsluitend aan de leden en begun-

stigers, ter leen worden gegeven.

Voor bepaalde boekwerken stelt het Bestuur vast, dat zij

het bibliotheekgebouw niet mogen verlaten. Dit betreft

voornamelijk boekwerken, die bijna niet of zeker niet meer

te verkrijgen zijn, of wel zeer kostbare werken. Het Bestuur

kan in zeer bijzondere gevallen hiervan ontheffing verleenen.

Art. 6.

De toezending van boeken geschiedt door den Biblio-

thecaris, na ontvangst van een behoorlijk ingevuld en door

den aanvrager onderteekend, gedrukt formulier van aanvrage,

dat tevens is ingericht om voor reçu te dienen. Deze for-

mulieren zijn op de Bibliotheek te verkrijgen.

Na terugontvangst der boeken zal de Bibliothecaris het

reçu weder doen toekomen aan hem, die het heeft afgegeven,

indien bij de aanvrage het porto voor dit doel gevoegd is-.

Is dit niet het geval, dan zal de Bibliothecaris het reçu

vernietigen.

Art. 7.

Alle kosten, op de verzending van aanvragen, boeken en

reçu's vallende, komen voor rekening van hem, die de

boeken aanvraagt.

De verzending zal uitsluitend, zoo heen als terug, aan-

geteekend per post (brief- of pakketpost) geschieden. Het

Bestuur kan in bijzondere gevallen, onder alsdan nader over-

een te komen voorwaarden, wijzigingen in de voorgeschreven

wijze van verzending toestaan, indien de leener zich voor

alle gevolgen aansprakelijk stelt.

Art. 8.

De Bibliothecaris heeft het recht om, indien een lid of



begunstiger reeds 5 deelen of brochures ter leen heeft,

nieuwe aanvragen van dit lid of dien begunstiger te weigeren,

totdat de geleende boeken door hem terugontvangen zijn.

Art. 9.

Het ter leen verstrekte kan ten allen tijde door den

Bibliothecaris opgevorderd worden.

Indien binnen 14 dagen na die opvordering de terug-

ontvangst niet heeft plaats gehad, geschiedt eene nieuwe

opvordering.

Indien hierop binnen 14 dagen de terugontvangst niet is

gevolgd, zal het aan het Bestuur worden overgelaten, te

beoordeelen, of een nieuw exemplaar op kosten van den

gebruiker zal worden aangeschaft.

Art. 10.

Ieder, die boekwerken uit de bibliotheek ter leen heeft,

is verantwoordelijk voor alle schade, daaraan toegebracht ge-

durende den tijd, dat zij te zijnen behoeve uit de bibliotheek

afwezig zijn, en is gehouden, bij verlies of bederf, de waarde

van het geheele werk te vergoeden ; van tijdschriften een

geheelen jaargang, voor het geval, dat geene enkele nummers

verkrijgbaar zijn Van antiquarische tijdschriften en serie-

werken kan bij verlies vergoeding van seriën geëischt worden,

als afzonderlijke deelen niet meer te verkrijgen zijn. De leener

is dan verplicht, aan dien eisch te voldoen.
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